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Příloha č.: 3  - Sociální šetření se zájemcem o službu 

Sociální šetření se zájemcem o službu 

1. Informace o žadateli: 

Jméno a příjmení:  

Zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení:  

 

2. Popis nepříznivé sociální situace (popis problému; s čím potřebuje žadatel pomoci; 

jak problém řešil do teď a proč řešení už není dostačující; vnitřní a vnější zdroje žadatele; 

zhodnocení situace sociálním pracovníkem) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2.1. Souhlas s poskytováním sociální služby * v případě, že žadatel odmítne, bude žádost vyřazena z evidence 

ANO x NE 

2.2. Předpokládaný nástup do DS Klokan: 

2.3. Vyzvedávání z/do DS Klokan: 

 

3. Předpokládané využívání služeb DS Klokan 

o Hipoterapie 

o Muzikoterapie 

o Nácvikové činnosti: _____________________________________________________ 

o Sportovní aktivity: ______________________________________________________ 

o Četnost využití služeb DS Klokan: 

 

Den Časové rozmezí 

Pondělí  

Úterý  

Středa  

Čtvrtek  

Pátek   

 

o Jiné: _________________________________________________________________ 

 

4. Informace sloužící k zajištění péče o žadatele 

4.1. Pravidla zvýšeného dohledu  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4.2. Orientace 

- Reaguje na oslovení  ANO x NE 

- Orientace v prostoru   ANO x NE 

- Orientace v osobách  ANO x NE 

 

4.3. Smysly: 

- Zrak 

- Sluch 

 

4.4. Projevy psychického neklidu 

- Agresivita (verbální, fyzická, vůči vlastní osobě, vůči ostatním lidem, věcem), 

- Halucinace, bludy 

- Neklid, nutkavé chování 

- Bloudění, útěky 

- Změny nálad 

- Melancholie, pesimismus 

- jiné: __________________________________________________________________ 

 

4.5. Komunikace 

- Oslovení: _________________________________________________________________ 

- Verbální komunikace 

o Probíhá 

o Probíhá s obtížemi ______________________________________________________ 

o Neprobíhá 

- Porozumění obsahu zpráv 

- Schopnost vyjádřit přání, potřebu: _________________________________________ 

- Další specifické projevy orientace, chování, komunikace: _________________________________ 

 

4.6. Mobilita 

- chodí sám 
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- chodí s pomocí kompenzačních pomůcek: francouzské hole, chodítko, invalidní vozík aj.) 

- přesuny invalidní vozík  sám se přesune 

přesun s pomocí 

- tělesné postižení; ochrnutí, spasma, parézy, plegie, amputace 

 

4.7. Stravování 

- Samostatně: ANO celým příborem, lžící 

- S podporou (aktivní nabízení stravy) 

- Jiným způsobem 

4.7.1. Tekutiny – samostatně x S pomocí 

- Intolerance, alergie, jiné:  

 

4.8. Hygiena 

- Samostatně  

- S pomocí  

 

4.9. Oblékání  

- Samostatně 

- s podporou (slovní doprovod)  

- s pomocí ______________________________________________________________    

   

4.10. Výkon fyziologické potřeby 

- zvládá sám 

- zvládá s podporou (slovní pokyn)  

- zvládá s pomocí: WC, PMK, močová lahev 

- inkontinence; moč x stolice 

- inkontinentní pomůcky; vložky, kalhotky, pleny 

 

4.11. Osobní aktivity, zájmy, způsob trávení volného času 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Jiné důležité informace: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Nepovinné informace: 

o Příspěvek na péči 

o Průkaz osoby se zdravotním postižením 

o Stupeň invalidního důchodu 

o Zaměstnání zákonného zástupce 

 

Žadateli byl předán ceník za poskytnuté služby a informační leták 

 

Údaje sociálního šetření jsou uchovávány k potřebám sociální služby a jsou podkladem pro 

sestavení individuálního plánu. Dále slouží jako základní podklad, pro uzavření smlouvy o 

poskytování sociální služby. K osobním údajům klienta májí přístup všichni zaměstnanci v přímé 

péči. Sociální šetření se při neúspěšném jednání o uzavření sociální služby a při ukončení 

poskytování sociální služby vrací žadateli a není dále uchováváno v listinné ani elektronické 

formě. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. 

 

Datum:  

___________________________    ___________________________ 

Podpis zájemce o službu/opatrovníka                                        sociální pracovník 


